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Høring —forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes
maksimalprisavanse ved salg av legemidler

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høringsnotatet om forslag til endringer i prising av
byttbare legemidler og apotekenes maksimalprisavanse ved salg av legemidler, datert 13.
september.

LMI ønsker innledningsvis å gi Statens legemiddelverk (SLV) honnør for en inkluderende
prosess i forkant av høringen. Gjennom konstruktive informasjonsmøter var det mulig for
berørte parter å gi innspill til SLV, og det ble gode erfaringsutvekslinger på møtene. Dette
gjorde det igjen mulig å lage en struktur i endringsforslagene som er godt tilpasset de
utfordringene som finnes på dette området.

LMI ser at det på bakgrunn av prisundersøkelsen til Oslo Economics er grunnlag for å justere
kuttsatsene i trinnprissystemet, spesielt for de legemidlene med høyest omsetning. Vi synes
også det er fornuftig å legge om til en AIP-regulering av trinnpris av to grunner: For det første
får vi på den måten en prisregulering som reflekterer tonivåprisreguleringen som vi har på
maksimalpriser, og for det andre unngår vi at enkelte legemiddelpakker får «negativ AIP».
Dette kan gjøre det enklere å opprettholde småpakninger/startpakninger på markedet også
etter inntreden i trinnprissystemet.

LMI støtter derfor høringsforslaget slik det foreligger.

Vi vil også benytte anledning til å vise til vårt brev til HOD av15. august 2013 der vi kom
med et forslag om at apotekpersonalets prisopplysningsplikt i henhold til apoteklovens § 5-4
blir presisert i forskrift til at apoteket alltid skal opplyse om hvor stor prisforskjellen er når det
foreslås bytte. På den måten vil det ikke være skjønnsmessig rom for å tolke hva som er
«ubetydelig», og ikke minst vil det være nyttig informasjon for pasienten som vil kunne gjøre
det enklere å forholde seg til tilbudet om å bytte legemiddel. LMI vil anmode HOD om å
arbeide videre med å se på denne bestemmelsen.
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